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W
at ik voor deze positie 
meebreng, vooral uit 
mijn KNMvD-periode, 
is mijn netwerk en 
mijn kennis van de 

sector”, vertelt Ludo Hellebrekers. “Ik 
ken de juiste personen en ben in staat 
samenwerkingsverbanden te creë-
ren.” Als directeur zit hij aan tafel 
met vertegenwoordigers van de 
ketens uit de dierhouderij en van de 
ministeries. “Dat maakt het een uit-
dagend en boeiend werkveld.” 

Onderzoek als totaalaanpak
CVI heeft 225 werknemers (in totaal 
200 fte). Hellebrekers vindt het een 
bijzonder bedrijf: “We zijn niet alleen 
sterk op het gebied van infectieziek-
ten en moleculaire genetica, maar 
combineren dat met een sterke 
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epidemiologische tak en een bioinfor-
maticacluster. Dit naast de virologen 
en bacteriologen die hier ook wer-
ken.” Die combinatie maakt een 
totaalaanpak mogelijk. “Van de diag-
nose, tot de ontrafeling van de ver-
spreiding, tot de genetische typering 
tot vaccinontwikkeling en vaccina-
tiestrategieën. De diversiteit van com-
plementaire expertisegebieden maakt 
ons sterk en verbetert de positie van 
het diergeneeskundig onderzoek.” 
Voor ongeveer de helft van de tijd 
houdt CVI zich bezig met wettelijke 
onderzoekstaken. De rest van het werk 
is voor derde partijen, van divers 
pluimage: industrieën, buitenlandse 
overheden en Europese consortia. “We 
onderzoeken bijvoorbeeld de veiligheid 
en effectiviteit van vaccinbatches, tes-
ten prototype-vaccins, of controleren 

op de afwezigheid van toxines.” In het 
verleden vielen deze taken onder één 
directeur. Ze zijn nu gesplitst. André 
Bianchi is aangesteld als hoofd Wette-
lijke Onderzoekstaken Besmettelijke 
Dierziekten (WOT-BD) – hieronder val-
len bijvoorbeeld diagnostiek rond aan-
gifteplichtige ziekten en de crisisorga-
nisatie rond AI- en Q koorts-uitbraken. 
Hellebrekers geeft leiding aan het ‘con-
tract research’-deel van het bedrijf. 
“Uiteraard vindt een zorgvuldige afwe-
ging plaats om tegenstrijdige belangen 
te voorkomen. Dit is een gedeelde ver-
antwoordelijkheid met het hoofd 
WOT-BD, die daarvoor een uitgebreide 
beslisboom hanteert. Er vindt evaluatie 
plaats van alle externe opdrachten en 
deze worden ook regelmatig met de 
overheid besproken. In de praktijk kan 
echter heel veel wel.”
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maakt totaalaanpak 

 mogelijk

Ludo Hellebrekers nieuwe directeur CVI Lelystad
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‘Emerging diseases campus’
De komende jaren wil Hellebrekers het 
onderzoek van CVI zo positioneren dat 
de organisatie in de maatschappij daad-
werkelijk gezien gaat worden als kop-
loper op het gebied van diagnostiek, 
ziektekennis, en vaccinontwikkeling. 
“We hebben het politieke tij mee. Tien 
jaar geleden was ‘One Health’ eigenlijk 
nog een leeg begrip. Nu wordt het in 
Nederland breed omarmd en multidis-
ciplinair ingestoken. Voor de periode 
dat Nederland volgend jaar voorzitter 
van de EU is, is ‘One Health’ benoemd 
als speerpunt. Zoönosen en antimicro-
biële resistentie komen nadrukkelijk 
aan de orde.” Verder hoopt Hellebre-
kers meer inkomsten te genereren 
door de activiteiten op het gebied van 
‘contract research’ uit te breiden. “Dit 
zullen we combineren met publicaties 
in hoog aangeschreven wetenschappe-
lijke tijdschriften. Om dit te bereiken, 
moeten we zorgen dat we heel goed 
zijn en leveren waar de klant behoefte 
aan heeft.” De innovaties van CVI moe-
ten uiteindelijk internationaal uitge-
rold gaan worden. “Want 

antibioticaresistentie en dierziektes 
zijn internationale problemen.”
Ten slotte onderzoekt Hellebrekers of 
hij en zijn mensen nieuwe activiteiten 
kunnen initiëren en ondersteunen 
waardoor rond CVI een ‘emerging 
diseases campus’ gaat ontstaan. “We 
hopen bedrijvigheid en kennisontwik-
keling op belendende velden bij elkaar 
te brengen, ook in geografisch opzicht. 
Hiermee willen we onderlinge kruisbe-
stuiving bevorderen. Ik hoop dat er in 
Lelystad uiteindelijk een bekend en pro-
minent CVI staat, met daarnaast een 
gebouw vol ‘spin outs’ van ons eigen 
onderzoek en verwante ‘start ups’ die 
we aan ons hebben kunnen binden.” 
CVI wil steeds meer bedrijven verleiden 
zich in de buurt van de organisatie te 
vestigen. “Met partners uit de provincie 
Flevoland en de gemeente Lelystad wil-
len we dit op een hoger niveau tillen. 
Het kan namelijk ook zorgen voor meer 
bedrijvigheid in de regio.” 

Masterstages
Hellebrekers ziet voor CVI een grotere 
rol weggelegd als onderzoekstageplek 

voor studenten uit Wageningen, maar 
ook van de faculteit Diergeneeskunde 
uit Utrecht. “Studenten diergenees-
kunde kunnen bij ons heel hoog-
staand en relevant dierziekteonder-
zoek doen. Ik heb me ten doel gesteld 
meer masterstudenten zover te krij-
gen bij ons stage te komen lopen.” De 
afstand naar Lelystad kan door som-
migen als een handicap worden 
beschouwd, maar volgens Ludo was 
dat voor eerdere stagiairs al heel goed 
op te lossen. “En daar gaan we ook in 
de toekomst voor zorgen.”
Een reden om bij CVI stage te lopen is 
dat pas afgestudeerde dierenartsen al 
lang niet meer standaard voor de prak-
tijk kiezen. “Dus is het belangrijk ook 
in de opleiding al om je heen te kijken. 
Studenten krijgen bij CVI direct inzage 
in hoe je als onderzoeksinstituut voor 
de overheid en voor externe partijen 
kunt werken. Wij doen onderzoek van 
fundamentele aard dat tegelijk toepas-
singsgericht moet zijn. Dat maakt het 
spannend en aantrekkelijk.” 

CVI doet spannend en aantrekkelijk werk, meent directeur Ludo Hellebrekers. Ook voor stagiairs uit Utrecht en Wageingen.


